
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 1 iulie 2003

La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi:   Filip   Georgescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, din Grupul parlamentar
al PSD, ultimul fiind membru al Guvernului, şi Mera Liviu-Alexandru, din Grupul
parlamentar al PD, aflat în concediu medical.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe
care au fost înscrise următoarele puncte:
1. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.25/1997 cu privire la regimul juridic al adopţiei
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.43/2003 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române
nr.21/1991

3. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea
Camerei Deputaţilor şi a Senatului.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
S-a trecut la examinarea primului punct înscris pe ordinea de zi,

proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.25/1997 cu privire la regimul juridic al adopţiei, la care dl preşedinte Nicolae
Păun  a   propus acordarea unui aviz favorabil. Membrii comisiei au fost de acord
cu propunerea făcută, avizul favorabil primind majoritate de voturi � 9 voturi
pentru, 1 vot împotrivă şi două abţineri.

S-a trecut la examinarea următorului punct înscris pe ordinea de zi,
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.43/2003 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991,
la care dl preşedinte Nicolae Păun a  propus acordarea unui aviz favorabil. Membrii
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comisiei au fost de acord cu propunerea făcută, avizul favorabil primind majoritate
de voturi � 9 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi o abţinere.

S-a trecut la examinarea punctului 3 înscris pe ordinea de zi,
propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea
Camerei Deputaţilor şi a Senatului. În unanimitate, membrii comisiei au fost de
acord cu amânarea dezbaterilor, datorită faptului că s-au formulat o serie de puncte
de vedere divergente.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat
închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun  Chisnăr Atena
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